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Ово је је дан од три ков че га у ко ји ма се на ла зи ла му ми ја 
кра ља Ту тан ка мо на
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На овој ар хе о ло шкој ски ци при ка зан је по ло жај кра љев ских 
гроб ни ца у До ли ни кра ље ва. Улаз у Ту тан ка мо но ву гроб ни цу 

обе ле жен је кр сти ћем.

Ха у ард Кар тер је ду бо ко удах нуо и обри сао 
че ло, па за шки љио го ре ка креч њач ким 

ли ти ца ма у До ли ни кра ље ва. Био је фе бру ар 
1922. го ди не, а тај тре ну так је одав но че као. 
Пет ду гих го ди на про вео је у овој пу сти њи 
у по тра зи за гроб ни цом древ ног еги пат ског 
кра ља Ту тан ка мо на. Из гле да да ју је ко нач но 
про на шао...

Ин тер нет ве зе
Ви ше о Ту тан ка мо ну мо же те са зна ти ако по се ти те 

www.us bor ne-qu ic klinks.com 
и уне се те кључ ну реч за пре тра гу „Tu tank ha mun“.

На веб-сајту Ју зборн кви клинкс на ћи ће те ди рект не ве зе ка не-
ко ли ко пре по ру че них ло ка ци ја. Ево шта све на њи ма мо же те да 

ура ди те:

• да од мо та те еги пат ску му ми ју
•  да са зна те ка ко је за и ста из гле дао мла ди краљ

• да по гле да те фо то гра фи је Ту тан ка мо но вог бла га.

Пре по ру че ни сај то ви се ре дов но пре гле да ју и ажу ри ра ју, али 
имај те у ви ду да ком па ни ја Ју зборн па бли шинг од го ва ра са мо за 

са др жај свог сај та.

По глед из ва зду ха на До ли ну кра ље ва у бли зи ни гра да Лук со ра у 
Егип ту. Мно ги еги пат ски кра ље ви су ту са хра ње ни у гроб ни ца ма 
у сте ни, ко је су за тим на мер но са кри ва не да би се за шти ти ле од 

пљач ка ша гро бо ва.

Пр во по гла вље

Не што чу де сно
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Кар тер се окре нуо лор ду Кар нар во ну, ко ји 
је фи нан си рао екс пе ди ци ју. „До шао је тре ну-
так исти не“, ре че он дрх та вим гла сом.

Кар тер је пр ви кре нуо низ мрач ни ход-
ник, а пра ти ли су га лорд Кар нар вон и ње го-
ва ћер ка леди Еве лин. Док су га оста ли на пе то 
по сма тра ли, Кар тер је про бу шио ма лу ру пу 
у вра ти ма. За тим је упа лио све ћу и про ту рио 
је кроз ру пу. Пла мен је пр во за тре пе рио, али 
се за тим рас плам сао. Чвр сто др же ћи све ћу да 
би сми рио жив це, Кар тер је око на сло нио на 
ру пу. Ду го је та ко ста јао, за гле дан у оно што 
се на ла зи ло иза вра та.

Лорд Кар нар вон ви ше ни је мо гао да 
че ка. „И“, не стр пљи во ће он. „Ви диш 

ли ишта?“
Кар тер се окре нуо, за пре па-
шће ног из ра за ли ца.

„Не што чу де сно!“, на по-
кон је про шап тао. „Не што 
чу де сно!“

Ипак, ни је мо гао да бу де си гу ран. Про на-
шао је та јан стве ни отвор ко ји је ли чио на улаз 
у гроб ни цу. Иза ње га се пру жао са мо ход ник 
пун ка ме ња, а Кар тер још ни је знао шта се 
кри је на ње го вом кра ју.

Та да му при тр ча је дан рад ни к, сав за ди хан. 
„Раш чи сти ли смо ка ме ње“, ре че он. „И про на-
шли смо још јед на вра та!“

УЗ СЛИ КУ: Ха у ард Кар тер (у бе лој ко шу-
љи) сто ји са леди Еве лин Хер берт, лор дом 
Кар нар во ном и Ар ту ром Ка лен де ром ис-

пред ула за у Ту тан ка мо но ву гроб ни цу. Фо-
то гра фи ја је сни мље на у но вем бру 1922. 

го ди не, убр зо на кон што је гроб ни ца пр ви 
пут отво ре на.
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Ни су сви би ли за до вољ ни овом про ме ном, 
а све ште ни ци Амо на, ко ји је до та да био глав-
но бо жан ство, по нај ма ње – би ли су ужа сну ти.

Јед ног ју тра, пре ви ше од три хи ља де го ди-
на, на род у Егип ту је чуо об ја ву да је Ту тан-

ка мон, де ве то го ди шњи принц, по стао краљ – 
или фа ра он.

Вла ди ни чи нов ни ци су би ли оду ше вље ни. 
„Он је са мо де чак“, го во ри ли су они. „Ла ко 
ће мо га на те ра ти да ра ди ка ко на ма од го ва-
ра!“ Ужур ба но су се ба ци ли на са ста вља ње 
спи ска све га што су же ле ли да про ме не. За-
хва љу ју ћи прет ход ном кра љу Ак хе на то ну, 
био је то ду га чак спи сак.

Ак хе на тон је у то ку сво је се дам на е сто го ди-
шње вла да ви не увео не ке про ме не ко је ни су 
би ле до бро при хва ће не у на ро ду. Као пр во, 
знат но је из ме нио еги пат ску ре ли ги ју. Уме сто 
да би ра ју у ко јег ће бо га ве ро ва ти, Егип ћа-
ни ма је на ре дио да ве ру ју са мо у јед ног бо га: 
Ато на, бо га сун че вог ди ска.

Дру го по гла вље

Краљ-де чак



Ак хе на тон је ути цао и на еги пат ску умет-
ност. Умет ни ци су сли ка ли и ва ја ли кра ља с 
пре на гла ше ним цр та ма ли ца, при ка зу ју ћи га 
са из ду же ним, уским ли цем, окру глом гла-
вом и ве ли ким сто ма ком. Овај нео би чан стил 
убр зо је ушао у мо ду.

Али Ак хе на тон ни је ха јао за то – са мо је на-
ста вио с про ме на ма. Ре шио је да са гра ди пот-
пу но нов град, пун пре ле пих па ла та и хра мо-
ва по све ће них бо гу Ато ну. Свој град је на звао 
Ак хе та тон и сме стио га је на пра шња вој пу-
стињ ској рав ни ци (да нас се на том ме сту на-
ла зи се ло Амар на), да ле ко од Амо но вих хра-
мо ва у Те би.



Ту тан ка тон се ве ро ват но ни је пу но пи тао 
око то га шта ће се де си ти. Ње го ви ми ни стри 
ни су ни ча са ча си ли да двор вра те у Те бу.

„Ако се већ вра ћа мо у Те бу, прет по ста вљам 
да би тре ба ло и име да про ме ним?“, уз дах нуо 
је мла ди краљ.

„До бра иде ја“, ре кли су ње го ви са вет ни ци. 
„Шта ка жеш на Ту тан ка мон? Та ко ћеш би ти 
оми љен код Амо но вих све ште ни ка!“

То је има ло сми сла, па је при хва тио но во 
име.

На кон Ак хе на то но ве смр ти, у зе мљи је за-
вла да ло ра су ло. За жи во та, краљ је био то ли-
ко об у зет сво јим иде ја ма да ни је сти зао пра-
вил но да упра вља зе мљом, и сви су жу де ли да 
се вра те ста рим оби ча ји ма.

Принц Ту тан ка тон, син Ак хе на то на и ње-
го ве дру ге же не кра љи це Ки је, био је је ди-
ни на след ник. Али он је био су ви ше млад да 
би вла дао сам, па му је би ла по треб на по моћ 
вла ди них ми ни ста ра.


